
BRÁZ, Silvano do Vale
FRIEDRICH, Lucas Augusto

SOARES, Bruna Rafaela
CAMARGO, Giancarlo de

CAVALCANTE, Diogo Lopes
silvanovbraz@gmail.com

Faculdade Sul Brasil-FASUL

IMPOSTOS SOBRE GRANDES FORTUNAS
INTRODUÇÃO

No Brasil, o imposto sobre grandes fortunas (IGF), está previsto pela Constituição Federal de 1988 no inciso VII, artigo 153, porém 

sua regulamentação por lei complementar não se deu por finalizada. Deve-se levar em consideração que o IGF é um tributo 

destinado a uma classe econômica específica, considerando os que possuem uma alta quantidade de riqueza.

CONCLUSÃO

Dentre os diversos projetos de leis para tributos e impostos 

que já foram colocados para regulamentação na Câmara e no 

Senado, podemos citar dois projetos sobre o IGF. Onde o 

primeiro tendo como autor o senador Fernando Henrique 

Cardoso (PLP 162/1989) sendo o mesmo aprovado no 

senado, porém rejeitado pela Comissão de Tributação e 

Finanças da Câmara em 2000, e o segundo dado pelo 

senador Paulo Paim (PLS 128/2008) sendo rejeitado de 

antemão pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado 

em 2010. Tendo como principais argumentos em ambos os 

casos o fato de vários países europeus que tinham o IGF em 

vigor fizeram sua extinção, e além da sua baixa arrecadação 

com alto custo administrativo.

A regulamentação desse projeto tem como principal objetivo a 

contribuição para a melhoria da distribuição de renda no país, 

criando fontes de recursos que poderão ser investidos nos 

problemas prioritários da população, como a saúde, 

previdência e assistência social.

Há quem é contra ao estabelecimento desse imposto, como o 

tributarista Sacha Calmon: “O novo imposto teria como fato 

gerador uma renda que já foi tributada na ocasião em que foi 

obtida e, depois, pelo Imposto de Renda. Todos sabem que é 

um imposto de baixíssima produtividade fiscal, que vai gerar 

muito trabalho e pouca arrecadação”.
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Pode-se perceber que o sistema tributário no país vem se 

mostrando ineficaz perante a situação econômica que estamos 

vivenciando atualmente. Onde o impedimento para a 

regulamentação do IGF poderá afugentar o capital gerando 

conflitos com outros impostos sobre o patrimônio, não 

resolvendo um problema por completo, porém pode ser uma 

forma na busca de um Sistema Tributário ideal.

Porém existem os defensores da criação desta Lei, como Amir 

Khair, que é Mestre em Finanças Públicas, onde o mesmo cita 

que com a regulamentação do IGF, poderá haver uma maior 

redistribuição de renda e também segundo esse especialista o 

IGF estaria trazendo cerca de  100 bilhões de Reais por ano 

para os cofres públicos.

O IGF seria tratado como um tipo de imposto indireto, 

propondo o alcance na eficiência da distribuição de renda no 

país. Sendo que o número de milionários no Brasil vem 

crescendo, onde em 2011 teve um acréscimo de milionários 

em 6,2%. 

Em estudos do Sindifisco sobre a carga tributária do Brasil, 

confirma o fato de como esta carga está baseada, sendo que 

este estudo visou a forma de reduzir tributos sobre o consumo 

e a produção. Demonstrando que que há um maior peso dos 

tributos nas classes mais baixas quando comparadas a 

classes mais elevadas, que não percebem o peso da 

tributação. Demonstrando outro ponto positivo na admissão 

deste novo imposto, tributando as classes que possuem um 

maior potencial na economia, tirando a concentração do peso 

dos tributos sob as classes menos favorecidas.
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